
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

„ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ВЪРБИЦА“ ТП 
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З А П О В Е Д  

№59/04.05.2018 г. 

гр. Върбица 

Във връзка със Заповед № 165/13.04.2018 г. на Директора на „СИДП“ ДП - Шумен, на 

основание чл. 62, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 64. ал. 1, т. 1 и чл. 74, ал. 10 от Наредбата за условията 

и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска 

собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, чл. 59 от АПК, и 

обстоятелствата отразени в протокол на комисията от тръжна процедура № 9870-3146 от 

04.05.2018 г., за провеждане на открития с моя Заповед №52/13.04.2018 год. ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ 

за продажба на действително добита дървесина на ТИР станция, по сортименти от годишния план 

за ползване за 2018 г., за Обект №7-1-2018 от ДГТ на територията на ТП „ДГС Върбица“ с 

прогнозно количество от 107,22 пл.куб.м., в отдел 31-з, с начална цена от 10965,86 лв. без ДДС, 

стъпка на наддаване 219,00 лв. и гаранция за участие от 439,00 лв. 

НАРЕЖДАМ 

ПРЕКРАТЯВАМ открития с моя Заповед №52/13.04.2018 год. ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ за 

продажба на действително добита дървесина на ТИР станция, по сортименти от годишния план 

за ползване за 2018 г., за Обект №7-1-2018 от ДГТ на територията на ТП „ДГС Върбица“ с 

прогнозно количество 107,22 пл.куб.м., в отдел 31-з, с начална цена от 10965,86 лв. без ДДС, 

стъпка на наддаване 219,00 лв. и гаранция за участие от 439,00 лв. 

МОТИВИ: В определения срок не е подадено нито една заявление за участие в 

процедурата, липсват регистрирани кандидати за участие. 

 
АДМИНИСТРАТИВНИ УКАЗАНИЯ 

Препис от Заповедта да се публикува на интернет страницата на „СИДП“ ДП – Шумен и 

да се доведе до знанието на отговорните служители от ТП „ДГС Върбица“ за сведение и 

изпълнение. 

…………..П………… 
ИНЖ. ….чл. 2 от ЗЗЛД….. 
Директор на ТП ДГС Върбица 
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